
 LIDGELDEN 2022-2023
 

U5 MULTIMOVE: €180*
U6 – U7: €280

U8 – U21: €370
MEISE 1: €385

RESERVEN: €195*
KOTPLOEG & VETERANEN: €170*

*GEEN KLEDIJPAKKET

 BETALING LIDGELDEN VIA PRO SOCCER DATA
Nieuw dit jaar is dat de lidgelden geïnd zullen worden via
Pro Soccer Data. We gaan mee met de tijd en
automatiseren waar mogelijk. Jullie krijgen binnenkort een
uitnodiging tot betaling.

Echter, een club runnen doen we op basis van
vrijwilligerswerk. Financieel zijn we afhankelijk van
bepaalde inkomsten zoals de kantine, de lidgelden en de
sponsoring. Na 6 jaar zonder verhoging zijn we nu
genoodzaakt om de dagdagelijkse realiteit te volgen en de
lidgelden lichtjes te verhogen. Onze kosten zoals
bijvoorbeeld energie worden hoger, waar de inkomsten
steeds moeilijker binnenstromen. We hebben er lang over
gewikt en gewogen en hebben een realistische verhoging
voorzien die zelfs minder is dan de stijging van de index
der consumptieprijzen. Bovendien gaan deze centjes
integraal naar de dagelijkse werking van onze club, een
zinvolle besteding dus.

NIEUWSBRIEF
 JUNI 2022

 100+ uren sportplezier in ploegverband;
 een voetbalopleiding op maat waar plezier centraal
staat;
 een gediplomeerde en/of gemotiveerde coach;
 verzekering en aansluiting bij de KBVB 
bijkomende eigen clubverzekering Arena;
een kledijpakket bestaande uit een trainingsvest, broek,
T-shirt en wedstrijdkousen;
 een drankje na elke wedstrijd.

In het lidgeld zit inbegrepen:

Een korting van 10 euro is voorzien vanaf de 2de inschrijving
binnen eenzelfde gezin. Enkel als je voor 31 juli 2022 betaalt,
heb je recht op je kledijpakket, met uitzondering voor
nieuwkomers. Het recht op spelen in competitie en
trainingen wordt pas geldig na ontvangst van het lidgeld en
aansluiting bij de KBVB via de gerechtigde correspondent
van onze club. Door het lidgeld over te schrijven, ga je
akkoord met onze vernieuwde privacy policy, in lijn met de
recente GDPR-richtlijnen. Je kan deze nalezen op de
volgende pagina en op www.kfcmeise.be.

http://www.kfcmeise.be/


Een club runnen doen we allemaal op vrijwillige basis. We streven
ernaar om vooral een familieclub te zijn waar iedereen elkaar kent
en probeert te helpen waar mogelijk. Vanaf volgend seizoen
verwachten we dat elke ploeg 1x per jaar een volledig weekend
mee te draaien in onze clubwerking. 

Wat houdt dit in? Ouders, met de afgevaardigde als aanspreekpunt, 
organiseren zich 1 weekend lang om bepaalde taken die
broodnodig zijn in onze clubwerking tot een goed einde te brengen.
Concreet betekent dit dat een ploeg ervoor zorgt dat de kantine op
vrijdag open is van 17u tot 00u. Op zaterdag deze kantine terug
open is van 08u30 tot 20u30, en op zondagnamiddag ook voor de
eerste ploeg. Tussendoor verwachten we dat de betreffende ploeg
een rondgang houdt op het domein om plastic en vuil op te halen (je
zou verschieten hoeveel we allemaal laten slingeren). Op
vrijdagavond zijn jullie vrij om zelf een thema avond te organiseren,
met bijvoorbeeld hotdogs of lekkere soep, of een after work. Laat
jullie maar eens goed gaan! Uiteraard worden de ploegen hiervoor
ondersteund door de dagelijkse clubwerking.

Dankzij dit weekend geloven wij een grotere betrokkenheid te
kunnen creëren bij onze club met ouders die elkaar kennen en waar
het goed toeven is. Meer info volgt nog.

VRIJWILLIGERSWEEKENDS VANAF SEIZOEN 22-23

SAVE THE DATE

 
Zomerkamp KFC Meise

van 1 tot 5 augustus 2022
 

Ploegenvoorstelling
1ste of 2de zondag van september 

(afhankelijk loting eerste ploeg)
 

Eetfestijn KFC Meise
1 en 2 oktober 2022

 

PRO SOCCER DATA
Vanaf komend seizoen wordt enkel PSD gebruikt door elke ploeg
en trainer, gezien dit gekoppeld wordt aan onze boekhouding en
administratie. Heb je nog geen login gekregen? Stuur een mailtje
naar voorzitter@kfcmeise.be en we brengen dat in orde.

WERKGROEP 
MENTAAL WELZIJN
Als voetbalclub willen we ook onze bijdrage leveren aan het sociale
en mentale welzijn van onze kinderen. Het komende seizoen zal
dan ook in het teken staan van dit thema. Achter de schermen zijn
er al heel wat ideeën waar we concreet mee aan de slag willen.

Wil jij meewerken aan dit initiatief? Wil je mee de toekomst
vormgeven? Neem contact op met Sonja via mail
Sonja.van.den.block@skynet.be of telefonisch 0472 722 308

mailto:voorzitter@kfcmeise.be
mailto:Sonja.van.den.block@skynet.be


U5:
Tine Van Den Block
Fien De Cremer
Julien Boogmans

U6:
Han Vanackere
Mathis Ameryckx
François Rogge

U7: 
Willy Lion
Peter Moesen

U8:
Kevin Mestdagh
Kyle Gelaude

U9:
Jmaili Anouar

U10 provinciaal:
Masure Catherine

U10 regionaal: 
Gashi Ekrem
Wout Janssens

U11 provinciaal: 
Thomas Hertveld

U12 provinciaal: 
U13 provinciaal: 
U15 regionaal niveau 1: 

Christophe De Moortel
U15 regionaal niveau 2: 

Dogan Yildizli
U15 provinciaal: 

Thomas waterschoot
U17 regionaal: 

Bart Haentjes
Ignaas Behaeghe

U17 provinciaal:
 Abden Belhadi

U21 provinciaal: 
Niel Helseman

Postformatie: 
Etienne Tackaert

Meise 1: 
T1 Tom Verhoeven
T2 Tom Nissens
Doelmannentrainer Vic Jacobs

Meise 2 (kotploeg):
Etienne Tackaert

Meise 3: 
Wannes Beets

Meise 4: 
Pieter-Jan De Bruycker

Meise 5 30+: 
Laurent De Boeck

TRAINERS 
SEIZOEN 2022-2023



ZOEKERTJES

9DE  ZOMERKAMP VAN 1 TOT 5 AUGUSTUS

DEN DERDEN TIME
Oproep: om onze kantine op te frissen starten we een nieuw
initiatief: we gaan ons plafond vol hangen met sjaals en
voetbaltruitjes. De bedoeling is dat iedereen van op vakantie een
voetbalsjaal meebrengt om die aan het plafond te bevestigen,
zodat we binnen enkele jaren een mooie collectie hebben. 

Zo voegen we een vleugje gezelligheid toe. Dus, beste
clubgenoten, breng massaal die sjaals mee of schenk er eentje aan
ons, we doen er iets heel nuttigs mee.

Het Zomerkamp 2022 komt er aan! Zoals ieder
jaar voorzien we een zeer gevarieerd programma.
Deelnemers overnachten in grote tenten op de
terreinen van de club. Bekijk dan hier de blog van
vorig jaar. Zo heb je een goed zicht op wat je
zoon of dochter te wachten staat. 

Alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2008 tot
het jaar 2016 zijn welkom, zowel KFC Meise
leden als externe deelnemers. Het aantal
deelnemers is beperkt! Snel inschrijven is dus de
boodschap.

Wat betaal je hiervoor? Voor 190 EUR beloven
wij 5 onvergetelijke dagen! Via deze link kan je je
zoon of dochter inschrijven voor een
onvergetelijke week vertier en plezier. 

KOTSPELERS: 2 jaar geleden
hebben we als eerste club ooit een
nieuw initiatief genomen dat
inmiddels tot een groot succes is
uitgegroeid. Een voetbalploeg voor
studenten die niet meer kunnen
trainen maar wel nog steeds hun
wedstrijdje willen meepikken in het
weekend, onze “kotploeg”.
Studerende clubgenoten kunnen
zich nog steeds aanmelden via
info@kfcmeise.be

SPONSORS: onze voetbalclub
steunt op sponsors. Met
lidgelden alleen worden de vele
kosten niet gedekt. Daarom een
vriendelijke oproep: heb je
interesse om deel uit te maken
van ons netwerk van bevriende
sponsors, en heb je interesse om
deel te nemen aan de business-
meetings en bijeenkomsten,
neem dan contact op met onze
sponsorverantwoordelijke Bruno
De Smet via 0488976076 of
sponsoring@kfcmeise.be

AFGEVAARDIGDEN: elke ploeg heeft 
een afgevaardigde nodig. Deze persoon 
vult het wedstrijdblad in en zorgt voor 
water tijdens de rust. Deze persoon 
ontlast de trainer van een aantal taken 
zodat hij/zij zich ten volle met de 
wedstrijd en onze kinderen kan 
bezighouden. De afgevaardigde is ook 
het aanspreekpunt met het bestuur. De 
trainers gaan rond bij elke ploeg om een 
afgevaardigde te vinden, wie interesse 
heeft mag zich alvast melden bij zijn 
coach. Elke afgevaardigde krijgt ook 
officiële clubkledij gratis en verniet 😊 Bij 
de start van het seizoen organiseren we 
een infoavond voor de 
ploegafgevaardigden.

https://zomerkamp2021.wordpress.com/
https://forms.gle/DDBHBQ9KuYqruK6V7
mailto:info@kfcmeise.be
mailto:sponsoring@kfcmeise.be

